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 2020/ 10/ 23  التاريخ

 
 

 محمد "حبيب السمكري" 
 

 

 الشخصية  المعلومات
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عضو هيئة تدريس  –دكتور  :المسمى الوظيفي

 مساعد أستاذ :الرتبة األكاديمية

 8/8/1976 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 اردني   :الجنسية

 ضاحية الرشيد  –عمان  :العنوان

 00962799591843 :م الهاتفرق

 mhapip@gmal.com     mhabib@meu.edu.jo   /     :البريد اإللكتروني
 

 العلمية  ؤهالتمال
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدة الدراسة  التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد  الجامعة

 دكتوراه 
مناهج وتدريس / 

 تكنولوجيا التعليم 
 األردن  األردنية  2017- 2014 

 ماجستير 
المعلومات   أنظمة

 الحاسوبية 
 األردن  األردنية  2009-2012

 بكالوريوس  
  وأنظمةالحاسوب 

 لومات الحاسوبية  المع
 األردن  فيالدلفيا  2002-2004

 األردن  البلقاء التطبيقية  1998-1996 البرمجة  دبلوم 
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 التدريسية  اتالخبر
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرتبة  مدة العمل 

 األكاديمية 
 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة 

محاضر غير متفرغ   2017-2019

 أستاذ مساعد بربة 
 الجامعة األردنية 

–كلية العلوم التربوية  

مكتب المتطلبات  

 الجامعية 

 األردن 

 الجامعة األردنية   محاضر غير نتفرغ  2017- 2014

كلية تكنولوجيا  

مكتب   –المعلومات 

 المتطلبات الجامعية 

 األردن 

 الجامعة األردنية  مدرس 2012-2017

كلية تكنولوجيا  

كلية   –المعلومات 

  أنظمةال، قسم االعم

 المعلومات 

 االردن 

 

 

 أخرى  خبرات
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة  الرتبة  مدة العمل 

 االردن  كلية الدراسات العليا األردنية الجامعة  مساعد عميد  .أ ق 2017-2019

2014-2017 
رئيس شعبة الحوسبة  

 والتطوير 
 األردن  سات العلياراكلية الد  األردنية الجامعة 

 مدير تنفيذي  2013-2014
المعهد الدولي  

 اإلسالمي للوقف 

المعهد الدولي للوقف  

 اإلسالمي 
 ماليزيا 

 األردن  كلية الدراسات العليا األردنية معة الجا مبرمج  2007-2014

 األردنية الجامعة  مبرمج  1999-2007
ز تكنولوجيا  مرك

 المعلومات 
 األردن 

 ن رد اال مؤسسة النجاح  مؤسسة النجاح  مبرمج  1998-1999

 

 



 
 

 

 

 

F170-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, 

 Date: 05/11/2016 

 

 

3-8 

 والمؤلفات   المنشورات
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ

 

 المجالت
 

 ن المؤلفو 

 )بالترتيب( 
 العدد المجلة العنوان 

سنة  

 النشر

عيسوي، حسين،  

واالحمد، احمد، 

والسعدي، عاليا، 

حبيب السمكري، و

 محمد 

The Effects of Information 

Technology on the Role 

of Emotions in Acquisition 

and Transmission of 

Moral Knowledge 

Science Studies: 

an 

interdisciplinary 

journal for 

science and 

technology 

studies 

Vol 13, 

No 01. 

Pages 

103-112 

2019 

Asia K. Bataineh1, 

Mohammad Habib 

Samkari2, Abdualla3 

& Saad Al-Azzam1 

K-Means Clustering in 

WSN with Koheneon 

SOM and Conscience 

Function 

Modern Applied Science Vol. 13, No. 

8 2019 

حبيب السمكري،  

محمد والعذرا،  

 ابراهيم 

مستوى الممارسات التدريسية الصفية  

لدى معلمي الحاسوب في المرحلة 

االساسية في مدارس لواء الجامعة  

 في محافظة عمان 

عدد  دراسات  مجلة 

 العلوم التربوية 

 

، 46مجلد 

 2عدد 
2019 

الطراونة، سلمان  

وحبيب السمكري، 

، الرمامنة، ومحمد 

 عصري 

الكفايات التدريسية ألعضاء هيئة  

لية السلط للعلوم  التدريس في ك

اإلنسانية في جامعة البلقاء التطبيقية  

من وجهة نظر الطلبة في ضوء 

 معايير جودة التعليم 

اسات عدد  مجلة در

 العلوم التربوية 

، 46مجلد 

 3عدد 
2019 

حبيب السمكري،  

والطراونة،   محمد 

 سلمان 

الصعوبات التي تواجه طلبة كلية 

العلوم التربوية في الجامعة االردنية  

 عند استخدام التعلم االلكتروني

 فلسطين مجلة جامعة 
، 9المجلد 

 2العدد 
2019 

  الطراونة، سلمان

حبيب   محمد و

 السمكري

قدرة القيادات اإلدارية لمديري 

المدارس الثانوية الحكومية في 

على ممارسة مهارات إدارة   األردن

 هة نظر المعلمين التغيير من وج

اسات عدد  مجلة در

 العلوم التربوية 

  44جلد م

  4عدد 
 8حق مل

2017 

البشتاوي، سعد، 

وحبيب السمكري، 

 محمد 

الصحافة اإللكترونية كمصدر 

 للمعلومات في مجال التنمية السياسية 

المجلة األردنية 

 للمكتبات والمعلومات 

  3العدد 

   49المجلد 
2014 
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 المؤتمرات 
 
 

 
 

 المؤلفون 

 )بالترتيب( 
 التاريخ  البلد/المدينة  المؤتمر  العنوان 

حبيب السمكري، محمد 

 والجراح، عبد المهدي 

أثر استخدام تطبيِق 

(Google 

Classroom  في )

تدريِس مادّة مقِّدمة في 

المناهجِ في تنمي  

 مهارات التِّفكير العلمي 

مؤتمر التعليم  

في الوطن  

العربي: نحو  

نظام تعليمي 

 متميز 

 األردن 
25-

26 /4 /2018 

حبيب السمكري، محمد 

 وهديب، أمجد 

منهجية الختبار االنحدار 

النموذجي يستند إلى  

 أساليب تحديد المسار

المؤتمر  

الخامس 

لبحوث   المحكم

الرسائل 

واألطروحات  

 الجامعية 

 األردن 

 

نيسان  16-17

2014 

 

 والمهنية  العلمية الجمعيات عضوية
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

مدرب ومدرس لبرامج الديبلومات التدريبية ودورات في مركز االستشارات والتدريب في الجامعة  •

 ب والتكنولوجيا  األردنية، ومركز مواسم للتدري

 مدرب اول في الهيئة المستقلة لالنتخابات في المملكة األردنية الهاشمية  •

 عضو اول في لجان فرز االنتخابات البرلمانية في الهيئة المستقلة لالنتخابات  •

عضو في الفريق الوطني لتطوير مناهج وزارة التربية والتعليم في األردن، ضمن مشروع ادخال المفاهيم   •

االمريكية، ككاتب للمناهج،   WAPAالمدعوم من مؤسسة  2004-2000المائية في المناهج الدراسية من 

 وفق دورات تدريبية متخصصة بمجال تطوير وتأليف المناهج 

 مدرب متطوع في برنامج شجعها تفحص في مركز الحسين للسرطان   •

 . 2004عالم للمبارزة رئيس لجنة السكرتاريا وعضو اللجنة الفنية في بطولة كأس ال •

 عضو في اللجنة الفنية التحاد المبارز األردني. •

 2014-2008عضو في لجنة اعداد وتنظيم مؤتمر الرسائل والبحوث الجامعية في الجامعة األردنية من  •
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 عضو في الجمعية الوطنية لحماية المستهلك االردنية   •

 عضو في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة   •

 عضو في نادي موظفي الجامعة االردنية   •

 عضو في جمعية اصدقاء بالمراسلة االمريكية  •

 عضو جمعية نور البركة )لمعاقين متالزمة داون(  •

 عضو في نادي ابناء الثورة العربية الكبرى  •

 امعاتالج في اللجان عضوية

 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو في مجلس كلية الدراسات العليا   •

 عضو فريق اعداد الخطة االستراتيجية والتنفيذية في كلية الدراسات العليا   •

 عضو لجنة تحديد التقدير ومعادلة العالمات   •

 امين سر لجنة امتحان الكفاية باللغة العربية لطلبة الدراسات العليا   •

 عضو في لجان استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا   •

 اسات العليا  استشاري لقضايا شؤون طلبة الدر •

 ضابط جودة وتطوير كلية الدراسات العليا •

 مقرر وعضو في لجان تطوير وحوسبة أنظمة كلية الدراسات العليا   •

عضو لجنة قبول طلبة الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه واالختصاص العالي في الطب   •

 وطب االسنان( 

 عضو فريق توثيق الدراسات العليا   •

 العليا في الكثير من اللجان واالعمال في الجامعة  ممثل كلية الدراسات  •

 ضابط ارتباط بين كلية الدراسات العليا ومركز تكنولوجيا المعلومات ودوائر أخرى بالجامعة   •

 وعمل مطبوعات الكلية عضو فريق توثيق الدراسات العليا   •

عضو لجنة وضع اسس للتعاون بين المــركــز الوطني للسكري والغدد الصم واألمراض  •

 الوراثية والجامعة األردنية 

 األردنية عضو لجنة تطوير تعليمات الدراسات العليا في الجامعة   •

( حيث تحتوي هذه القاعة  Student.comمشرف عام أكبر قاعة انترنت في الشرق االوسط ) •

حاس   400على   واالمتحانات  جهاز  االنترنت  خدمات  تقدم  االنترنت  في  موصولة  وب 
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االعلى   المجلس  او  المدنية  الخدمة  ديوان  مثل  اخرى  جهات  واي  الجامعة  لطلبة  المحوسبة 

 للطب 

• Printer Server Administrator   و برنامجPrinter Manger Plus   

 عضو فريق تطوير نظام التسجيل في الجامعة  •

الحاسوب الخاصة في المختبرات حيث يوجد في الجامعة ما يزيد عن  متابع شركات صيانة   •

جهاز حاسوب وكانت وظيفتي متابعة االمور الفنية واالدارية لكافة الشركات الموردة    2500

 وشركات الصيانة لألجهزة 

  عضو فريق تطوير نظام إدخال العالمات ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة •

 لية الهندسة  مشرف مختبر حاسوب في ك •

 مشرف مختبر حاسوب وانترنت في كلية الملك عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات  •

 مشرف مختبر حاسوب وانترنت في المدرسة النموذجية   •

 مشرف مختبر حاسوب وانترنت في كلية التربية الرياضية  •

  ا لجان مناقشة مشارك به

في اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طلبة    STEMأثر استخدام برنامج    رسالة ماجستير بعنوان "مناقشة   •

الرياضية المسائل  حل  على  قدرتهم  وفي  األساسي  الثامن  ماجستير الصف  طليب،  غصون  للطالبة   "

  . 2019وتدريس / تكنولوجيا التعليم، كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، مناهج 

المدمج   • التعلم  الستخدام  ومعلماتها  الثانوية  المرحلة  معلمي  "تصورات  بعنوان  ماجستير  رسالة  مناقشة 

السوات العربية  المملكة  في  نحوه  وتدرعوديةجاهاتهم  مناهج  ماجستير  المعيقلي،  ايمان  للطالبة  /   يس"، 

 .2020تكنولوجيا التعليم ، كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، 

ر • مامناقشة  اآلجسالة  التحصيل  في  المعكوس  التعلم  استخدام  "اثر  بعنوان  مادة ستير  في  والمؤجل  ني 

السادس    اإلسالميةبية  رالت الصف  طالبات  للطالبة"ألردنافي    األساسيلدى  ماجستير    ،  الفقيه،  االء 

 2020 ،األردنيةربوية، الجامعة نولوجيا التعليم، كلية العلوم التتدريس / تكمناهج و 
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 بها  التحق التي  التدريبية الدورات
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 

 

 مهارات االتصال  •

 مقدمة في التصميم الجرافيكي •

مختبرات االبتكار الحكومي   •
 لصناعة المستقبل 

 انترنت األشياء  •

 االبتكار في العمل الحكومي  •

 االدارة العليا  •

 تدريب المدربين  •

اعداد مدربين للهيئة المستقلة   •
 لالنتخابات 

 الموارد التعليمية المفتوحة   •

 التعامل مع نظام كشف االقتباس •

فن قواعد االتيكيت والعالقات  •
 العامة  

 مرات وعقد الندوات       تنظيم المؤت •
• Intel  

• Network components 

Technology 

• AutoCAD      

 
 

• 3D Studio 

• PC Maintenance 

• Access 

• Visual Basic6 

• SPSS (Statistical 

Package for the Social 

Sciences) 

• .Net 2008 

• ASP.Net 2005 

• Microsoft Certified 

Application Developer 

(MCAD) 

• Windows 2003 Server 

• ICDL 

• Developer 2000 Oracle * 

Forms 

• Microsoft Approved 

Course: 

o 803: Administering 

Microsoft Windows 

NT 4.0 

o 922: Supporting 

Microsoft NT Core 

Technologies 
 

 عليها  شرفأ التي  التدريبية الدورات
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 مهارات االتصال  •

 مقدمة في التصميم الجرافيكي •

 تدريب المدربين  •

 اعداد مدربين للهيئة المستقلة لالنتخابات  •

 الموارد التعليمية المفتوحة   •

 التعامل مع نظام كشف االقتباس •

 فن قواعد االتيكيت والعالقات العامة   •
 مرات وعقد الندوات   تنظيم المؤت •
 ب العديد من دورات الحاسو •
 دورات تصميم المواقع االلكترونية وبرمجتها   •
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  البحثية  االهتمامات

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

   لتعليما تكنولوجيا •
   اإللكتروني لتعلما •
 االلكتروني التعلم أنظمة إدارة •
 الحقيقي(  )التقويم التقويم •
   التعليم في الصناعي الذكاء •

 

 اللغات 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

 

o  )اللغة العربية )اللغة االم 
 ممتاز -القراءة والكتابة والمحادثة  ▪

o  اللغة االنجليزية 
 جيد -القراءة والكتابة والمحادثة  ▪

 

  عليها حصل التي الجوائز

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــــــــــــــــــــــ

 

 تكريم من قبل سفارة المملكة العربية السعودية ال •
 التكريم من قبل سفارة مملكة البحرين   •
التكريم من قبل جامعة فيالدلفيا في يوم خريج كلية تكنولوجيا المعلومات كقصة نجاح   •

 متميزة  
 التكريم الموظف المتميز بكلية الدراسات العليا   •

 

 المعرفون 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

o Prof, Dr. Kamal Abdel-Hamid Al-Hadidi 

▪ Email: khadidi@ju.edu.jo 

▪ Mobile: 00962777424657 

o Prof. Dr. Mohammad Khazer al-Majali 

▪ Email: mkmajali@hotmail.com 

▪ Mobile: 00962777622322 

o Prof, Mohammad H. Abu-Nassar,  

▪ Email: abunaser@ju.edu.jo 

▪ Mobile: 00962777421384 
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